Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

VYHLÁŠENÍ podlimitní veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení

„Klatovské katakomby – obnova expozice“
Zadavatel Klatovské katakomby, z.s. 28.11.2018 rozhodl o zahájení zadávacího řízení
podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Klatovské katakomby – obnova expozice“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele.
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a1255d8d-a1c1-4e32-b122-035516219f9b
Zadavatel se nechává dle §43 ZZVZ při výkonu práv a povinností souvisejících se
zadávacím řízením zastoupit MěÚ Klatovy se sídlem nám. Míru 62, 339 01 Klatovy,
IČ: 00255661.
Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovnice
Městského úřadu v Klatovech:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz
Bc. Pavla Hilscher, pracovnice odboru rozvoje města
tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz
Lhůta pro podání nabídek:

do 20.12.2018, 10:00 h

do 27.12.2018, 10:00 h

Předpokládaná cena:

2.107.150,00 Kč bez DPH, 2.549.651,50 vč. DPH

Termín realizace:

01.02.–30.04.2019

V Klatovech 05.12.2018

Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován z Integrovaného regionálního
operačního programu v rámci 55. výzvy „Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD
(2. výzva MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky)“, projekt „Klatovské katakomby –
obnova expozice“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0006543.
Klatovské katakomby, z.s.
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I
IČO: 270 06 760

zapsaný ve spolkové rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Plzni,
spisová značka L4354

Odbor rozvoje města

ORM/3600/18/Hi

Č.j.:

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher
Tel.:
376 347 313
E-mail: philscher@mukt.cz
Datum:

Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci

05.12.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na dodávky dle
zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení
„Klatovské katakomby – obnova expozice“
Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 1 ZZVZ.
Zadavatel doplňuje přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek, tj. projektová dokumentace.
Konkrétně se jedná o tyto změny a doplnění:
-

dokument 01_TECH_ZPRAVA_01a byl nahrazen novým dokumentem
01_TECH_ZPRAVA_02a, kde došlo k vyjmutí písm. k) v kapitole Technické řešení,

-

technická zpráva byla doplněna o technické výkresy.

Závěr:
Při zpracování nabídky vycházejte z doplněné Projektové dokumentace (příloha č. 1 Výzvy
k podání nabídek) z 05.12.2018 – doplnění, kterou najdete na Profilu zadavatele na této
adrese:
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a1255d8d-a1c1-4e32-b122-035516219f9b
S ohledem na okamžik poskytnutí tohoto vysvětlení a povahy provedené úpravy zadávacích
podmínek prodlužuje zadavatel podle § 99 odst. 2 ZZVZ
lhůtu pro podání nabídek, a to do čtvrtka 27.12.2018, 10:00 h.
Tímto se omlouváme za komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová, v.r.
vedoucí odboru rozvoje města
a osoba pověřená zadavatelem

Příloha:
Projektová dokumentace – příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek z 05.12.2018 – doplnění
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